Uchwała Nr LXXII/752/10
Rady Miejskiej w Niepołomicach
z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Niepołomice polegającego na
tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) w związku z art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Miejska w Niepołomicach uchwala, co
następuje:

§1
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) „Burmistrzu” – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice,
2) „Gminie” – należy przez to rozumieć Gminę Niepołomice,
3) „umowie” – należy przez to rozumieć umowę o realizację zadania,
4) „Urzędzie” - należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach,
5) „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z
późn. zm.).
§2

1.

Uchwała określa warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Niepołomice polegającego na tworzeniu
warunków (w tym organizacyjnych) sprzyjających rozwojowi sportu.

2.

Zamierzonym do osiągnięcia celem publicznym z zakresu sportu jest ułatwienie dostępu do uprawiania sportu oraz
poprawa jego warunków.
§3

1.

Z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2, dotacja celowa z budżetu Gminy może być przyznana klubowi
sportowemu w rozumieniu art. 3 i art. 4 ustawy, działającemu na obszarze Gminy, na pokrycie wydatków
określonych w art. 28 ust. 2 ustawy.

2.

Z dotacji nie mogą być finansowane wydatki na:
1) zakup nieruchomości,
2) prowadzenie działalności gospodarczej,

3) koszty promocji,
4) premie dla zawodników,
5) stypendia sportowe,
6) z tytułu zapłaty: kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych,
7) zobowiązania powstałe przed dniem zawarcia umowy.
§4

1.

Z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 10 dotacje udzielane są po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
Konkursy mogą być ogłaszane w miarę potrzeb i możliwości finansowych budżetu Gminy, przez cały okres
danego roku budżetowego.

2.

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na
stronie internetowej

3.

www.niepolomice.com, co najmniej 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać informacje o:
1) nazwie i siedzibie organu ogłaszającego konkurs,
2) rodzaju zadania,
3) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
4) zasadach przyznawania dotacji,
5) wymogach formalnych, jakie winna spełniać oferta,
6) terminach i warunkach realizacji zadania,
7) miejscu i terminie składania ofert,
8) miejscu i terminie otwarcia ofert,
9) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert,
10) zastrzeżeniu o prawie odwołania konkursu i przesunięciu terminu składania ofert,
11) zastrzeżeniu o możliwości unieważnienia konkursu.
§5

1.

Oferta klubu sportowego powinna zawierać, w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
4) informację o wcześniejszej działalności klubu sportowego składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy
zadanie,
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o
wysokości planowanych środków finansowych własnych i z innych źródeł przeznaczonych na realizację
zadania,
6) oświadczenie, iż wszystkie podane w ofercie i w załącznikach do oferty informacje są zgodne z aktualnym
stanem faktycznym i prawnym.

2.

Szczegółowy wzór oferty określi Burmistrz w drodze zarządzenia.
§6

1.

Oferty złożone w konkursie rozpatruje Komisja Konkursowa.

2.

Zasady powoływania i tryb postępowania Komisji Konkursowych określi Burmistrz w drodze zarządzenia.
§7

1.

Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględnia się, w szczególności:
1) zakładane rezultaty realizacji zadania,
2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania oraz wysokości środków publicznych przeznaczonych na
realizację zadania,
3) planowany udział środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł
niż dotacja Gminy,
4) deklarowaną przez klub sportowy jakość działania oraz kwalifikacje osób, przy pomocy których zadanie
będzie realizowane,
5) rzetelność i terminowość wykonania zadania oraz sposób rozliczenia otrzymanych przez oferenta w
poprzednich okresach dotacji z budżetu Gminy,
6) możliwość realizacji zadania przez oferenta.

2.

Przepis ust. 1 ma zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert złożona została jedna
oferta.
§8

1.

Komisja Konkursowa dokonuje oceny wszystkich ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie dotacji, którą
następnie przekazuje Burmistrzowi wraz z protokołami posiedzeń.

2.

Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Burmistrz w drodze zarządzenia.

3.

Wyniki konkursu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie
internetowej

www.niepolomice.com.
§9

1.

Z klubem sportowym, któremu przyznano dotację zawierana jest, na czas realizacji zadania, umowa w formie
pisemnej.

2.

Wzór umowy określi Burmistrz w drodze zarządzenia.

§ 10

1.

Zlecanie realizacji zadania może nastąpić z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeżeli zostaną spełnione
łącznie następujące warunki:
1) z inicjatywą (ofertą) realizacji zadania wystąpi klub sportowy,
2) wysokość wnioskowanej dotacji (dofinansowania) nie przekroczy 8.000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych
zero groszy),
3) zadanie realizowane będzie przez okres nie dłuższy niż 60 dni.

2.

W przypadku stwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1, Burmistrz, w terminie 7 dni od
wystąpienia przez klub sportowy z inicjatywą (ofertą), rozpatruje zgodność oferty z celem określonym w § 2 ust.
2 oraz zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na
stronie internetowej: www.niepolomice.com.

3.

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty każdy może zgłosić uwagi do oferty.

4.

Po rozpatrzeniu uwag, Burmistrz niezwłocznie zawiera umowę przekazując dotację na realizację zadania.

5.

Łączna kwota dotacji przekazanych dotychczas w tym trybie, dla jednej organizacji, nie może przekroczyć
20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) w danym roku budżetowym.
§ 11

Określa się następujący sposób kontroli i oceny realizacji zadania przez kluby sportowe:
1) zlecający zadanie sprawuje bieżącą kontrolę merytoryczną wydatkowania i rozliczania dotacji udzielonej z
budżetu Gminy,
2) zlecający zadanie dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, w szczególności:

a)

stanu realizacji zadania,

b) efektywności i rzetelności wykonania zadania,
c)

prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,

d) prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, określonej w przepisach prawa i postanowieniach
umowy.
§ 12

1.

Sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie kluby sportowe sporządzają w terminie 30 dni po
upływie okresu, na który umowa została zawarta.

2.

Niewykorzystane środki finansowe z dotacji podlegają zwrotowi do budżetu Gminy w terminie 14 dni od dnia
upływu okresu, na który umowa została zawarta.

3.

Rozliczenie dotacji nastąpi przez złożenie prawidłowo wypełnionego sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 oraz
zwrot dotacji wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych.

4.

Wzór sprawozdania określi Burmistrz w drodze zarządzenia.

§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice.
§ 14
Traci moc uchwała Nr LIV/551/09 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 października 2009 r. w sprawie
określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Niepołomice.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

